
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
অধযদেয কামযারয় 

ুনাভগঞ্জ যকারয কদরজ 
ফপান : ০২৯৯৬৬০০৭২৬, ই-ফভইর : sgovc@yahoo.com 

ওদয়ফাইট : www.sugc.edu.bd/ 

তারযখ : ২২/০৯/২০২২ রি. 

২০২১ াদরয রিগ্রী া ও ারটযরপদকট ফকায ১ভ ফলয যীোয পযভ ূযণ াংক্রান্ত রফজ্ঞরি  

 এতদ্দ্বাযা ২০২১ াদরয রিগ্রী া ও ারটযরপদকট ফকায ১ভ ফলয যীোথযীদদয জানাদনা মাদে ফম, আগাভী ২৭/০৯/২০২২রি. 
ভঙ্গরফায ফথদক ২৯/০৯/২০২২রি. ফৃস্পরতফায কার ১০:০০টা. ফথদক দুুয ০২:০০টা মযন্ত পযভ ূযণ কামযক্রভ অনুরিত 
দফ। পযভ ূ         রোথযীদদ   -  

১. অনরাইন আদফদন পযভ ূযণ         ;  
২.                                  রপ-জভাদান         ; 
৩. প্রদয়াজনীয় কাগজত্র রনধযারযত তারযদখয ভদধয জভা রদদত দফ। 

০১. অনরাইদন আদফদন পযভ ূযণ:  আদফদনকাযীদক জাতীয় রফশ্বরফদযারদয়য ওদয়ফাইট 
(http://nubd.info/formfillup/) এ রগদয়                   আদফদন পযভ মথামথবাদফ ূযণ     িাউনদরাি ও 
রপ্রন্ট      দফ।         যীোথযীয আদফদন পযভ ূযণ চরভান যদয়দে।  
০২. যীোয রপ       : 
 ) যীোয রপদয      :  

ক্রভ যীোথযীয ধযণ 
রপদয রযভাণ 

ভুররভ রোথযী অনয ধভযাফরম্বী 

০১ 
রনয়রভত যীোথযী 
(রফএ/রফএএ/রফরফএ/রফএর) 

১,৩৫০/- ১,৩৬০/- 

০২ প্রাইদবট যীোথযী ১,৫৫০/- ১,৫৬০/- 

০৩ অরনয়রভত যীোথযী 
(        -১) ১,৫৫০/- ১,৫৬০/- 
(        -২) ১,৬৫০/- ১,৬৬০/- 

০৪      ন্নয়ন ১ ত্র ৯৫০/- ৯৬০/- 
০৫      ন্নয়ন ২ ত্র ১,০৫০/- ১,০৬০/- 
০৬      ন্নয়ন ৩ ত্র ১,১৫০/- ১,১৬০/- 
০৭      ন্নয়ন ৪ ত্র ১,২৫০/- ১,২৬০/- 
০৮ ারটযরপদকট ফকায ১,০৫০/- ১,০৬০/- 

**রফ.দ্র.: ১। অরনয়রভত যীোথযীদদয ফন-রপ- ফদভন্ট কযদত দফ ২,৬৫৮/-। 
 ২। অরনয়রভত যীোথযীদদয         -১                                 ।         -২                            
               । 

৩। অরনয়রভত ও      ন্নয়ন               ১                                                      
৫৫০/- (              )      ৫৬০/- (               )                                                    
                ।            ও                                                     । 
 
 ) রপ জভাদাদনয দ্ধরত :   
ফানারী রফর ফদভদন্ট      ফানারী ই-ফফা ফযফাদযয দ্ধরত :     

ক। ফানারী রফর ফদভন্ট রদেভ: ১। sbl.com.bd:7070 ররাংক এ রিক কদয ফানারী রফর ফদভন্ট রদেভ ফইদজ ফমদত 
দফ  ২। National University Fees আইকদন রিক কদয Form Fill-Up Fee ফত রিক কযদত দফ  ৩। Degree ও 

http://nubd.info/formfillup/


 
 

1st Year রদরক্ট কদয College অাং ফথদক Sunamganj Govt. College রদরক্ট কযদত দফ  ৪। এযয জাতীয় 
রফশ্বরফদযারয় দত প্রাি  আদফদন পযভ ফথদক Registration Number নম্বযরট রিকবাদফ এরি রদদত দফ  ৫। রিকবাদফ 
Mobile নম্বয এরি রদদয় Next এ রিক কযদত দফ ৬। এফায Payment Method রদরক্ট কদয আদফদন রপ রযদাধ 
কদয কাজ ম্পন্ন কযদত দফ ৭। রপ প্রদান ম্পন্ন দর একরট ফদভন্ট রি আদফ তা িাউনদরাি ও রপ্রন্ট         ।  
     
খ। ফানারী ই-ফফা এযাদয ভাধযদভ: ১। ফে-ফোয ফথদক Sonali eSheba এযারট িাউনদরািূফযক ইন্সটর এয ভাধযদভ 
এযারট চারু কদয উদয ফরণযত দ্ধরতয ২নাং ফথদক অনুযণ কদয রপ রযদাধ কাজ ম্পন্ন কযদত দফ। 

০৩. প্রদয়াজনীয় কাগজত্র রনধযারযত তারযদখয ভদধয জভা   : 
 )                : 

i.                         - ১     (১            ) 
ii.             ফদভন্ট রি এ           - ১     (২            ) 

 )        জভাদাদনয ভয়ূরচ: 
ক্রভ রফবাগ/ফকায তারযখ ভয় জভাদাদনয স্থান 
০১ রফএ ও রফরফএ (রনয়রভত) ২৭/০৯/২০২২ রি. কার ১০.০০টা 

ফথদক  
দুুয ২টা মযন্ত 

ফাাংরা রফবাগ ০৩ রফএএ ও রফএর (রনয়রভত) ২৮/০৯/২০২২ রি. 
০৪ অরন রভত/ প্রাইদবট/ ারটযরপদকট ফকায/ভাদনান্নয়ন ২৯/০৯/২০২২ রি. 

 
 
প্ররতস্বােয, 
 
 

(                   ) 
অধযে 

ুনাভগঞ্জ যকারয কদরজ 
ুনাভগঞ্জ 

  
 
 
 

( .                        ) 
আহ্বায়ক 

রিরগ্র ১ভ ফলয পযভ           - ২০২১ 
ুনাভগঞ্জ যকারয কদরজ, ুনাভগঞ্জ 

 


